
 

 

Klikken op het logo van     brengt je altijd weer naar de homepage! 
 

 

Account aanmaken 

Klik op de button  Ik zoek een werknemer of Ik zoek een baan 

Klik vervolgens op  aanmelden 

Vul alles in en klik op aanvragen 

Er word je nu een wachtwoord toegezonden naar jouw e-mailadres. 

 

Waarom moet ik bij het aanmaken van een account een hulp wachtwoord invoeren? 

Als je meerdere profielen aan wilt maken, bijvoorbeeld voor de functie van 

productiemedewerker en vrachtwagenchauffeur, dan kun je twee accounts aanmaken. 

TIP: geef dan als hulp wachtwoord de functienaam waar je naar zoekt op, dat is handiger! 

De combinatie van jouw e-mailadres en het toegezonden wachtwoord is dan uniek voor de 

functie waar jij je voor hebt ingeschreven. 

 

Ik heb geen wachtwoord ontvangen! 

Of je hebt jouw e-mailadres niet goed ingevoerd 

Of je hebt de mail ontvangen in jouw postvak ongewenste mail/spam 

 

Profiel aanmaken 

Log in als je een wachtwoord hebt ontvangen 

Vervolgens kom je op jouw accountpagina met alle persoonlijke gegevens. 

Scroll naar beneden en klik op de button Stap 2 – Nieuw profiel 

Kies nu jouw rubriek en klik op stap 3 - onderdelen 

Kies nu jouw rubriekonderdelen en maak een keuze uit de onderdelen 

Klik nu op Stap 4 – verzend en jouw profiel is nu opgeslagen! 

LET OP! Kies bij de meerkeuzevragen niet meer dan het maximum aantal zoals bij de vragen 

staat, de kans is groot dat je dan niets matcht. 

 

Ik wil even snel een baan zoeken zonder in te loggen 

klik op Ik zoek een baan 

klik op zoeken 

Kies een button op de pagina de branche voor de juiste baan. 

Kies nu jouw rubriekonderdelen en maak een keuze uit de onderdelen 

Als je een match hebt, dan zie je de bedrijven en de plaatsnamen 

Let op: je kunt dan niet op postcode zoeken! 

 

Ik wil even snel een werknemer zoeken zonder in te loggen 

klik op Ik zoek een werknemer 

klik op zoeken 

Kies een button op de pagina de branche voor de juiste werknemer 

Kies nu jouw rubriekonderdelen en maak een keuze uit de onderdelen 

Als je een match hebt, dan zie je de werknemers met de woonplaatsen, doch zonder 

contactgegevens. Let op: je kunt dan niet op postcode zoeken! 



 

 

 

Ik heb zonder in te loggen een baan gevonden en zie de contactgegevens van de 

werkgever nog niet 

Gefeliciteerd dit zijn dan de passende vacatures van de bedrijven, het staat je dan vrij om 

contact met hen op te nemen Je moet je dan wel eerst inschrijven als account en een profiel 

aanmaken alvorens je de contactgegevens ziet.  Veel succes! 

 

 

Ik zoek een baan en kan niets vinden 

Dan is er geen match en kun je door in het zoekprofiel iets te veranderen toch een match 

vinden. 

Probeer bijvoorbeeld de maximale afstand woon-werk (km) te vergroten! 

 

Ik zoek een werknemer en kan niets vinden 

Dan is er geen match en kun je door in het zoekprofiel iets te veranderen toch een match 

vinden. 

Probeer bijvoorbeeld de maximale afstand woon-werk (km) te vergroten! 

 

 

 

Ik heb mij ingeschreven als account en ontvang geen wachtwoord 

Controleer jouw e-mailverbinding of vraag een nieuw wachtwoord aan 

Als je nog steeds geen nieuw wachtwoord heb ontvangen, dan is de kans groot dat jij jouw e-

mailadres niet goed hebt ingevoerd.  Maak dan een nieuw account met het juiste e-

mailadres. Het is ook mogelijk dat de mail bij jou als spam in de box ongewenste mail is 

geplaatst. 

 

Waarom kan ik na inschrijving nog geen match maken? 

Je hebt dan wel jouw account aangemaakt, maar nog geen profiel aangemaakt. 

Kies Stap 2 – nieuw profiel Kies de juiste rubriek en klik op Stap 3 – onderdelen 

Kies de rubriekonderdelen en kies Stap 4 – Verzend 

Jouw profiel is nu opgeslagen 

Klik nu op zoeken binnen profiel en scroll helemaal naar beneden om op zoeken te klikken 

Je ziet nu het resultaat. 

 

 

Je ziet alleen 100% scores! 

 

Veel succes! 
 

 

 


